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 وهذا ما، لقد أدركت اجلزائر منذ مدة الدور اهلام الذي تلعبه الشركات الناشئة يف تطوير اقتصاد البلد:ملخص
 السيما من،جعلها تسرع إىل وضع أطر قانونية عديدة لتنظيم عملها وتسهيل غاايهتا االقتصادية واالجتماعية
خالل إنشاء األجهزة اخلاصة ابلدفع واملرافقة حىت تكون املؤسسات الناشئة عنصرا فعاال يف التنمية الشاملة
 الذي ينظم عمل وسري املؤسسة اجلديدة356-20  كان آخر هذه النصوص املرسوم التنفيذي رقم.للجزائر
. ويف هذه املرة هبدف ترقية وتسيري هياكل دعم الشركات الناشئة،"املسماة "أجلراي فانتور
. أجلراي فانتور، الشركات الناشئة، اإلطار القانوين:كلمات مفتاحية
.K4, H32, M13 : JELتصنيفات
Abstract: Algeria has long recognized the important role that startups play
in the development of the country's economy, and this is what prompted it
to rush to put in place numerous legal frameworks to organize their work.
and facilitate their economic and social objectives, in particular by setting
up payment and support agencies. that emerging institutions would be an
effective element in the overall development of Algeria. The last of these
texts is Executive Decree No. 20-356, which regulates the work and
operation of the new institution called “Algeria”, this time for the
promotion and operation of support structures for startups.
Keywords: Legal framework, Startups, Algeria Venture.
JEL Classification Codes: K4, H32, M13.
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 .1مقدمة:
عمدددت اجلزائددر منددذ إنشدداء وزارة خاصددة ابملؤسسددات الصددىلرية واملتوسددطة إىل دعددم هددذه األخددرية ،ومددا
يعددع عددن ايددز التجربددة اجلزائريددة هددو مواصددلة هددذا الددنهء مني د ق مددؤخرا إنشدداء ددو اقتصددادي جديددد قددائم
علددا املعرفددة وهددو "مشددروع جزائ ددري" يعددزز ويدددير هياكددل دعددم الش ددركات الناشددئة ،وهددذا بعددد وضددع اإلط ددار
القددانوين اجلديددد املوجدده للمؤسسددات املبتدئددة السدديما إنشدداء عالمددة "مؤسسددة ششددئة" و"حاضددنة" و"مشددروع
مبتكر" ،مع تنصيب جلنة وطنية ملنح العالمة ،ابإلضافة إىل إطالق األرضية االلكرتونية الوطنية للمؤسسات
الناشد د ددئة  ،www.startup.dzوإنشد د دداء شد د ددكل قد د ددانوين جديد د ددد أك د د ددر مالئمد د ددة للمؤسسد د ددات الناشد د ددئة
" " SAPSع د د د د د ددالوة عل د د د د د ددا تش د د د د د دريع جدي د د د د د ددد متعل د د د د د ددق ابلتموي د د د د د ددل التش د د د د د ددارك ""crowdfunding
).(AlgeriaVentur
يتعلق األمر مبؤسسة عمومية ات طابع صناع وجتاري تسما "مؤسسددة ترقيددة وتسدديري هياكددل دعددم
الشركات الناشئة" ،حتمل التسمية املختصرة "أجلرياي فددانتور"  Alegria ventureأو ،A-venture
وه د "أداة السددلطات العامددة لتنفيددذ السياسددة الوطنيددة لرتقيددة وتسدديري هياكددل دعددم الشددركات الناشددئة ،السدديما
منه ددا اناض ددنات واملس ددرعات وتط ددوير االبتك ددار" ،حس ددبما ج دداء يف املرس ددوم رق ددم  356-20املوق ددع يف 30
نددوفمع  ،2020يعتددع إنشدداء مسددرع الشددركات الناشددئة مشددروع فريددد مددن نوعدده سدديمكن أصد ا الشددركات
الناشئة من االستفادة من مرافقة تكوين واويل ابلشراكة مع عدد من اهليئات الدولية ،وسيمكنهم أيضا من
املشاركة يف برامء "االبتكار املفتوح" (اإل اعةاجلزائرية.)2020 ،
وتبد دددو أهيد ددة هد ددذه الدراسد ددة يف التعد ددرف علد ددا مهد ددام وسد ددري مؤسسد ددة "أجلد دراي فد ددانتور" ،وفهد ددم دواعد د
إنشددائها ،أمددا عددن اهل ددف مددن ل د فهددو السددع إىل تنددوير املؤسسددات الناشددئة مب دزااي هددذه األداة ،مددن أجددل
انددرص علددا تفعيلهددا .وعليدده ق اتبدداع املددنهء الت ليل د لنصددوص القددانون املددنظم للمؤسسددة املعنيددة يف حماولددة
لإلجابة عن إشكالية التالية :ما ه الطبيعة القانونية ملؤسسة "أجلراي فانتور"؛ وكذا مهامها وكيفية تسيريها؟
 .2الطبيعة القانونية لـ "أجلراي فانتور" كمؤسسة:
تعد مؤسسة "أجلراي فانتور" حسب "املرسوم التنفيذي رقم  356-20املؤرخ يف  30نوفمبد د د د د د د در
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 2020الد ددذي يتضد ددمن إنشد دداء مؤسسد ددة ترقيد ددة وتسد دديري هياكد ددل دعد ددم املؤسسد ددات الناشد ددئة ،و د دددد مهامهد ددا
وتنظيمه ددا وس ددريها"،

ددا« :مؤسس ددة عمومي ددة ات ط ددابع ص ددناع وجت دداري تس ددما مؤسس ددة ترقي ددة وتس دديري

هياك د ددل دع د ددم املؤسس د ددات الناش د ددئة ،حتم د ددل التس د ددمية املختص د ددرة (أجل د دراي ف د ددانتور) وت د دددعا يف ص د ددلب ال د ددن
"املؤسسد ددة" (م.ت ،356-20املد ددادة .)2/1و د ددا« :أداة السد ددلطات العموميد ددة لتنفيد ددذ السياسد ددة الوطنيد ددة
لرتقي ددة وتس دديري هياك ددل دع ددم املؤسس ددات الناش ددئة ،الس دديما منه ددا اناض ددنات واملس ددرعات وتط ددوير االبتك ددار
(م.ت ،356-20املادة .)1/4يرتتب عن هذا التعريف عدة آاثر قانونية هلذه املؤسسة تستلزم الت ليل:
 1.2الشخصية املعنوية العامة لـ"أجلراي فانتور":
ميك ددن اعتب ددار الشخص ددية املعنوي ددة

ددا موع ددة م ددن األف دراد أو األش ددخاص أو موع ددة م ددن األم دوال

تستهدف غرض معني يعرتف هلا املشرع ابلشخصية القانونيددة أي أهليددة اكتسددا انقددوق وحتمددل التزامددات،
وعلي دده ف دداملزااي املرتتب ددة عل ددا الشخص ددية املعنوي ددة تس ددمح بتجمي ددع جه ددود قص ددد حتقي ددق أه ددداف ق ددد يعج ددز ع ددن
حتقيقها إنسان مبفرده ،والقددانون هددو مددن دددد شددرو اكتسدداهبا (ق ،05-07املددادة .)51وكددون أن املشددرع
مددنح بصدريح العبددارة الشخصددية املعنويددة لدد"أجلراي فددانتور" يف املددادة ال انيددة مددن املرسددوم ،ف ندده ابلضددرورة تت سد
أركان هذا الشخ

املعنوي واليت ه (وجود مصاحل مستقلة ومشددروعة؛ ووجددود أشددخاص طبيعيددني مي لوندده؛

ووجود غرض أو هدف حمدد).
إن مددنح الشخصددية املعنويددة يعد التمتددع ميددع انقددوق وحتمددل كامددل االلتزامددات املقددررة قددانوش إال مددا
كددان منهددا مالزمددا لصددفة اإلنسددان الطبيع د  ،حي د ينددتء عنهد ددا :االستقد ددالل امل ددا ؛ مددوطن ومقددر مسددتقل؛
اخلضوع للوصدداية اإلداريددة؛ األهليددة القانونيددة؛ حددق التقاضد ؛ التمتددع ابمتيددازات السددلطة؛ ماهلددا يعددد مددال عددام
ويف جزء منه للدومني اخلاص؛ عماهلا موظفون عموميون (م.ت:)356-20
 1.1.2التمتع ابألهلية القانونية:
تتمتددع مؤسسددة "أجل دراي فددانتور" ابعتبارهددا شددخ

معنددوي عددام هليددة قانونيددة يف اندددود الدديت ر هددا

القانون هلا ،اكنها من اكتسا انقوق وحتمل االلتزامات ،وأضيق نطاقا من أهلية الشخ

الطبيع فه

مقيدة مبمارسة التصرفات القانونية اليت تدخل يف ميدان نشاطها وختصصددها ،ومفيدددة كددذل مندددود اهلدددف
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الددذي تسددعا لت قيقدده هددذه املؤسسددة .ضددف إىل ل د ف د ن أهليتهددا القانونيددة مسددتقلة عددن األهليددة القانونيددة
لألعضاء املكونيني أو املسريين هلا ،ويباشرها عنها مم لوها القانونيون من أشخاص طبيعيتني.
 2.1.2التمتع ابمتيازات السلطة العامة:
من خددالل املددادة األوىل مددن املرسددوم أعدداله واملددادة الرابعددة الدديت تددن

ن مؤسسددة "أجلدراي فددانتور" هد

أداة للسلطات العمومية ،ف ا تتمتع أيضا ابمتيازات السلطة العامة ،مبعىن أ ا اارس كشخ

معنددوي عددام

جانبا من سلطة الدولة ابعتبارها من أشخاص القانون العام ،ومنه فه تتمتع ابمتيازات السلطة اليت يقررها
القددانون للجهددات اإلداريددة فتعتددع قراراهتددا إداريددة ،وينددتء عددن ل د أندده اددوز تنفيددذها ج دعا دون االلتجدداء إىل
القضاء ،كما اوز هلا إبرام العقود اإلدارية .وحي توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخ

املعنوي عددن

أفعاله الضارة اليت قد يتسبب هبا ،وكذا املسؤولية اجلزائية عن اجلرمية االقتصادية.
 2.2النظام القانوين لـ"أجلراي فانتور":
إن مددنح الشخصددية القانونيددة لدد"أجلراي فانتور"يسددتدع حتديددد طابعهددا القددانوين وهددذا إلناقهددا ابلنظددام
الذي كمها سواء من حي القانون الذي ختضع له أو القضاء املخت

الذي ينظددر يف نزاعاهتددا املختلفددة،

ومن خالل املرسوم حمل الدراسة جند ن هذه املؤسسة ختضع لنظام قانوين خاص ومزدو :
 1.2.2خصوصية النظام القانوين لـ"أجلراي فانتور":
ق إنشد د دداء "أجلد د دراي فد د ددانتور" كمؤسسد د ددة عموميد د ددة ات طد د ددابع صد د ددناع وجتد د دداري (م.ت،356-20
املادة ،)1/1ويع ابألشخاص العمومية أ ا اتبعة للقانون اخلاص ،يكددون موضددوع نشدداطها جتدداراي وصددناعيا
مماثددل للنشددا الددذي تتددواله األشددخاص اخلاصددة ،تتخددذها الدولددة واجلماعددات امليددة كوسدديلة إلدارة مرافقهددا
ات الطددابع الصددناع والتجدداري ،وهد ختضددع يف هددذا ألحكددام القددانون العددام والقددانون اخلدداص معددا ك دل يف
نطاق معني (ق ،01-88املادة.)45
هذا األخري ولو أنه أدخل حتت طياته  EPICك شخاص معنوية عامة ،إال أ ا تبقا ت ددري غمددوض
من حي إخضاعها للمساءلة اجلزائية بعد تعاقب التعديالت علا القوانني الداخلية هلددذه املؤسسددات ،وهددو

4

مؤسسة "أجلراي فانتور" كجهاز جديد لرتقية وتسيري هياكل دعم الشركات الناشئة

ما ي ري نوع من اإلشكال القانوين من حي مكانتها يف املساءلة بعد است داث املسؤولية اجلزائية (ق-04
 ،15املادة51مكرر).
 2.2.2االزدواجية يف النظام القانوين لـ"أجلراي فانتور":
ين

املرسددوم ن مؤسسددة "أجلدراي فددانتور" كالتددا " :ختضددع املؤسسددة يف عالقاهتددا مددع الدولددة للقواعددد

املطبقة علا اإلدارة ،وتعد اتجرا يف عالقاهتددا مددع الىلددري" ،مددا يعد أن هلددا ازدواجيددة يف نظامهددا القددانوين منيد
ختضع من جهة للقانون اإلداري ومن جهة أخرى للقانون العادي (م.ت ،356-20املادة.)2/1
هددذا مددا ينطبددق علددا املؤسسددة العموميددة ات الطددابع الصددناع والتجدداري كو ددا ختضددع لنظ ددام قددانوين
خمددتل  ،فه د كشددخ

مددن أشددخاص القددانون العددام ختضددع ألحكددام القددانون العددام ،يف حددني ختضددع كددذل

لقواعد القانون اخلاص .يرتتب عن ل معرفة اجلهة القضائية املختصة يف نزاعات "أجلراي فانتور":
 .1.2.2.2اختصاص القضاء اإلداري يف منازعات مؤسسة "أجلراي فانتور":
القضد دداء اإلداري هد ددو املخد ددت

ابلنظد ددر يف املنازعد ددات الناشد ددئة عد ددن ممارسد ددة الشد ددخ

املعند ددوي العد ددام

لنش دداطه ،و ض ددع للقي ددود ال دديت يفرض ددها الق ددانون اإلداري م ددن ض ددرورة إتب دداع إجد دراءات خاص ددة يف التعاق ددد أو
الطعون يف القرارات الصادرة منه وغري ل من أمور تفرضها الطبيعة اخلاصة بنظام القانون العام.
وعموما ينظر القضاء اإلداري يف منازعددات "أجلدراي فددانتور" املتعلقددة بدد :منازعددات الصددفقات العموميددة
اليت تعمها شريطة التمويل الكل أو اجلزئ من خزينة الدولة؛ املنازعات حددول بعددن النشدداطات الدديت تزاوهلددا
املؤسس ددة نياب ددة ع ددن الدول ددة ،وال دديت خت ددول هل ددا ممارس ددة ص ددالحيات الس ددلطة العام ددة ال دديت تظه ددر يف ش ددكل م ددنح
الرتاخ ددي

واإلج ددازات ،وإب درام عق ددود إداري ددة أخ ددرى؛ وك ددذا منازع ددات امل دددير واماس ددب وال دديت ت دددخل ض ددمن

اختصاص القضاء اإلداري كون أن تعيينهما يكون مبوجب مرسوم رائس .
 .2.2.2.2اختصاص القضاء العادي يف منازعات مؤسسة "أجلراي فانتور":
يظهر اختصاص القضاء العادي يف النظر يف منازعات هددذه املؤسسددة يف تلد املتعلقددة ابملسددتخدمني
(ق)11-90؛ املنازعددات الناشددئة عددن امل درتفقني؛ املنازعددات ات الطددابع التعاقدددي مددع املددوردين؛ املنازعددات
النامج ددة عد ددن اإلضد درار ابلىلد ددري جد دراء األعمد ددال العادي ددة؛ املنازعد ددات الت د د د ت د د ددور بش د د د ن التصد د ددرفات القانونيد د ددة
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الص د ددادرة ع ددن ه ددذه املؤسس ددة مبناسد د ددبة ممارس دداهتا التجاري ددة ،ك ددالعقود التد د تعمهد ددا مب ددا فد د

لد د صد ددفقاهتا

العمومية اليت تكون ممولة كليا مواهلا اخلاصة.
 .3إطار تنظيم مهام وسري مؤسسة "أجلراي فانتور:
بع ددد حتلي ددل الطبيع ددة القانوني ددة ملؤسس ددة "أجل دراي ف ددانتور" م ددن حي د شخص دديتها القانوني ددة وك ددذا النظ ددام
والصفة القانونية املمنوحة هلا من طرف املشرع اجلزائددري ،ال السددتعراض اإلطددار التنظيمد يف جانددب املهددام
املوكلة هلذه املؤسسة وكذا كيفيات تسيريها وإدارهتا:
 .1.3تنظيم املهام ومصادر التمويل:
إن تددو املشددرع تنظدديم مهددام ومصددادر اويددل "أجل دراي فددانتور" ان هددا قددوة قانونيددة ملزمددة هلددذه املهددام،
وابلتا تك ون القرارات الناشددئة عددن لد حمددل تطبيددق ملددزم مددن قبددل اجلهددات املخاطبددة هبددا تلد القدرارات أو
اإلجراءات الصادرة عن املؤسسة:
 .1.1.3تنظيم مهام وصالحيات "أجلراي فانتور":
أعط د ددا املش د ددرع بص د ددورة دقيق د ددة مه د ددام "أجل د دراي ف د ددانتور" ا د ددل أساس د ددا يف مه د ددام متع د ددددة ،إىل جان د ددب
صالحيات معينة تتمتع هبا ألجل تسهيل تطبيق مهامها:
 .1.1.1.3مهام املشاركة والتطوير:
تتددوىل املؤسسددة حسددب مددا جدداء بدده املشددرع مهددام عديدددة يبدددو أ ددا علددا سددبيل انصددر ال امل ددال مددن
خالل عبارة "تتوىل هبذه الصفة ،املهام التالية" (م.ت ،356-20املادة )2/4ليقوم بعدها بذكر هذه املهام
يف نقا  ،ميكن إاازها كالتا :
 املشدداركة يف تنفيددذ االس درتاتيجية الوطنيددة يف ددال ترقيددة وتسدديري هياكددل دعددم املؤسسددات الناش ددئة؛تنفي ددذ من دداهء التس دريع ال دديت تض ددمن متابع ددة املؤسس ددات انامل ددة لعالم ددة "مؤسس ددة شش ددئة" واملش دداريع املبتك ددرة
اناملددة لعالمددة "مشددروع مبتكددر" وكددذا تقدددير احتياجاهتمددا واملصددادقة علددا لد ؛ املشدداركة يف إنشداء هياكددل
دعددم جديدددة لتعزيددز القدددرات الوطنيددة يف ددال مرافقددة االبتكددار :وهددذا قصددد تعزيددز إنشدداء الشددركات الناشددئة
واملساهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ).(AlgeriaVentur
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 تط ددوير حاض ددنات ومس ددرعات األعم ددال :تع ددد مس ددرعات الش ددركات الناش ددئة كي دداشت اقتص ددادية أومؤسس ددات هت دددف إىل مس دداعدة الش ددركات الناش ددئة يف االنط ددالق والنم ددو ع ددع تق ددد املس دداعدة واملش ددورة يف
خمتلددف االدداالت م ددل التسددويق واإلدارة املاليددة واخلددعة الفنيددة والقانونيددة ،أو تعزيددز عالقاهتددا مددع املسددت مرين ،أو
تقددد الدددعم املددا مباشددرة .تشددبه هددذه املسددرعات بشددكل كبددري حاضددنات األعمددال مددن حي د تقددد نف د
اخل دددمات ،لك ددن الف ددرق اجل ددوهري ه ددو مب دددة االحتض ددان ونوعي ددة املش دداريع امتض ددنة ،حيد د تق دددم مس ددرعات
األعم ددال برا ه ددا يف م دددة زمني ددة حم ددددة تك ددون ع ددادة  6أس ددابيع أو  3أش ددهر ،وب ددذل يك ددون لل ددعشمء بداي ددة
و ايد ددة و لد د لعد دددد حمد دددد مد ددن املشد دداريع الناشد ددئة الد دديت تنطلد ددق يف الرحلد ددة سد ددواي خد ددالل هد ددذه املد دددة (أند ددوز،
 .)2018تقددوم مؤسسددة "أجل دراي فددانتور" بتطددوير حاضددنات ومسددرعات األعمددال عددن طريددق إعددداد وتنفيددذ
ال دعامء التنموي ددة الس ددنوية واملتع ددددة الس ددنوات ،وض ددمان متابعته ددا وتقييمه ددا ،ابلتع دداون م ددع خمتل ددف املت دددخلني
املعنيني (م.ت ،356-20املادة.)4
 .2.1.1.3صالحيات التطبيق:
م ددن أج ددل األه ددداف وامله ددام أع دداله ،تق ددوم املؤسس ددة بك ددل م ددا م ددن شد د نه حتقي ددق لد د  ،منه ددا :إبد درام
الصددفقات واالتفاقي ددات ال دديت خت دددم ددال نش دداطها س دواء م ددع اجلهددات الوطني ددة أو األجنبي ددة؛ إجن دداز العملي ددات
الصددناعية والتجاريددة والعقاريددة واملنقولددة مددن أجددل تطددوير نشدداطها؛ االسددتعانة ابلكفدداءات لفائدددة املؤسسددات
الناشئة يف ال اخلعات .غري أن املشرع كر هددذه األفعددال بعبددارة "مبددا يلد " ممددا يفيددد شدديئا مددن انصددر هلددذه
امله ددام ،م ددع غم ددوض ال ددن

م ددا إ ا ا ددوز للمؤسس ددة إض ددافة م ددؤهالت أخ ددرى تص ددب يف ات الىل ددرض أم ال

(م.ت ،356-20املادة.)5
 .2.1.3تنظيم مصادر متويل "أجلراي فانتور":
تتمتددع مؤسسددة "أجلدراي فددانتور" مبوجددب القددانون بذمددة ماليد ددة مستق ددلة أي ميزانيددة وحسددا خدداص هبددا
مستقلة عن ميزانية الدولة ،ومنه هلا انق يف االحتفاظ ابلفائن الناتء عن عمليددات التنفيددذ ،كمددا أن متهددا
املاليددة مسددتقلة عددن الذمددة املاليددة لألشددخاص املكددونني أو املسدريين هلددا (م.ت ،356-20املددادة .)2تسددتفيد
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املؤسسة من ختصي

أو يتم حتديد مبلىله مبوجب قرار مشرتك بني وزير املالية والوزير املكلددف ابملؤسسددات

الناشئة .وتشتمل ميزانية املؤسسة:
 .1.2.1.3من حيث اإليرادات:
مس دداهات الدول ددة بعن دوان تبع ددات اخلدم ددة العمومي ددة ،العائ دددات املتعلق ددة بنش دداطها والق ددروض املتعاق ددد
عليها وفقا للتنظيم املعمول به (م.ت ،356-20املادة ،)6/5ابإلضافة إىل اهلبات والوصااي.
 .2.2.1.3من حيث النفقات:
ت ش د ددمل تل د د األم د دوال املتعلق د ددة ابلتس د دديري والتجهي د ددز وك د ددل النفق د ددات األخ د ددرى ات الص د ددلة بنش د دداطها
(م.ت ،356-20املواد من22إىل.)24
 .2.3تنظيم اإلدارة والرقابة:
بعدما حدددد املشددرع املهددام املوكلددة للمؤسسددة بدقددة ،وضددع مددا يدددخل يف إطددار التنظدديم والسددري املكلددف
هب ددا ع دددة الق ددائمون عل ددا املؤسس ددة ،إىل جان ددب نظ ددام الرقاب ددة عل ددا أعماهل ددا ،مم ددا يعك د رغب ددة املش ددرع يف أن
تت قق األهداف املرجوة لصاحل املؤسسات الناشئة بشكل منظم وحماسب عليه:
 .1.2.3سري املؤسسة:
توضع املؤسسة حتددت وصدداية الددوزير املكلددف ابملؤسسددات الناشددئة ،يسددريها لد إدارة ويددديرها مدددير
عام ،كما تزود مبجل علم وتق  ،وهو اآلال تفصيله:
 .1.1.2.3جملس اإلدارة:
ما مييز مؤسسة "أجلراي فانتور" أن السلطات العامة وضعت ل إدارهتا حتت رائسة الوزير املكلددف
ابملؤسسات الناشئة أو مم له الذي يت لف من مم لني عن وزارات خمتلفة ومم ددل عددن الشددركة الوطنيددة سددوشطراك
(م.ت ،356-20املددادة .)8ولعددل هددذه التشددكيلة تعددع عددن حددرص املشددرع علددا مشدداركة خمتلددف اجلهددات
الفاعلة واملعنية يف اختا قدرارات ختدددم املؤسسددات الناشددئة ،ابإلضددافة إىل عدددد اجتماعددات االلد املتم لددة يف
أربع مرات يف السنة ااشيا مع طبيعة النشاطات اليت تستدع
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 .2.1.2.3املدير العام:
يددتم تعييندده ابق درتاح مددن الددوزير املكلددف ابملؤسسددات الناشددئة ،يقددوم املدددير العددام ابق درتاح التنظدديم العددام
والنظام الداخل للمؤسسة ،ومنسب ما جاء به املرسوم ف ن مهامه ه علا سبيل انصر ك عداد انصددائل
املالية والتقارير السنوية وبرامء نشا املؤسسة ومهام أخرى (م.ت ،356-20املواد من15إىل.)17
 .3.1.2.3اجمللس العلمي والتقين:
الىلرض من إضافة االل العلم والتقد كد يسدداعد املدددير العددام مددن خددالل أندده يقدددم بدرامء الدددعم
والتدددريب واملراقبددة للشددركات الناشددئة داخددل اهلياكددل الداعمددة ،ويقدديم ويت قددق مددن صد ة قائمددة االحتياجددات
اليت ععت عنها الشركات الناشئة املصنفة وشقالت املشاريع املبتكرة املصنفة ،والدخول يف حتقيق االست مار
يف اإلنش دداء واإلرش دداد ،وإب ددداء ال درأي يف حمت ددوى خ دددمات اناض ددنات واملس ددرعات (م.ت ،356-20امل دواد
من18إىل.)21
 .2.2.3مراقبة املؤسسة:
ال يرتتب علا منح الشخصية املعنوية العامة االستقالل التددام عددن الدولددة إ ختضددع هددذه األشددخاص
لنظددام "الوصدداية اإلداريددة" الدديت اارسددها السددلطة املركزيددة يف الدولددة لضددمان اح درتام هددذه األشددخاص للقددانون
والسياسة العامة للدولة وعدم جتاوز الىلرض الذي من أجله أنشئت.
وعلي دده ختض ددع مؤسس ددة "أجل دراي ف ددانتور" كب دداق املؤسس ددات ات النظ ددام الق ددانوين املماث ددل إىل أش ددكال
الرقابد ددة املنصد ددوص عليهد ددا قد ددانوش ،ويند ددتء عد ددن لد د ضد ددرورة قيامهد ددا عد ددداد تقد ددارير دوريد ددة حد ددول نشد دداطاهتا
وحساابهتا ،ويتوىل املدير العام إرساهلا إىل الوزير الوص  ،ضف إىل ل تسهيل مهام الرقابة علا حساابهتا
عددن طري ددق ت ددو حمددافر انس دداابت مراقب ددة حسدداابت املؤسس ددة واملص ددادقة عليهددا ،وإرس دداهلا إىل ل د اإلدارة
والوزير الوص والوزير املكلف ابملالية (م.ت ،356-20املواد من26إىل.)28
 .4خامتة:
من خالل هذا العرض املوجز لكل املسائل اليت جاء هبا املرسددوم رقددم  356-20املددؤرخ  30نددوفمع
 ، 2020جند نه قد تضمن بدقة مهام وسري عمل املؤسسة اجلديدة "مشروع اجلزائر" ،وهذا ما يسدداهم يف
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طم نة مروج املشدداريع املبتكددرة علددا إرادة السددلطات العامددة للنجدداح يف هددذا الددنهء الددذي يهدددف إىل جعددل
الشددركات الناشددئة قدداطرة للتنميددة االقتصددادية اجلديدددة .مددن خددالل إنشدداء هددذه اهليئددة ف د ن السددلطات اجلزائريددة
تكون قددد عملددت علددا خلددق ددو اقتصددادي جديددد بعيدددا عددن الريددع الددذي اعتمددد عليدده اقتصدداد الددبالد منددذ
عقود ،وابلتا أصددبح االسددت مار ودعددم املؤسسددات الناشددئة مددن أولددوايت صددانع القدرار االقتصددادي اجلزائددري،
من أجل املساهة يف دفع عجلة التنمية وتعزيز اآللة اإلنتاجية املية.
ميكد ددن تسد ددجيل بعد ددن النتـ ــا املتعلقد ددة خصوصد ددا ابلىلد ددرض مد ددن إنشد دداء هد ددذه املؤسسد ددة وهد ددو حتقيد ددق
األهداف املسطرة يف املهام املوكلة إليها ،إىل جانب:
 )1تف ددادي عراقي ددل البريوقراطي ددة :إن التكف ددل ب دددعم املؤسس ددات الناش ددئة م ددن ط ددرف مؤسس ددة "أجل دراي
فانتور" يلق علا عاتقتها العمل ضمن إطار النظام اجلديد املعتمد خبصوص التصريح السابق علا السجل
التج دداري ،مبع ددىن الس ددماح ألص د ا املش دداريع املبتك ددرة ابلش ددروع يف النش ددا قب ددل حي ددازة الس ددجل التج دداري،
وابلتددا يددتم إنشدداء السددجل التجدداري بعددد الشددروع يف اإلنتددا كاسددت ناء تتمتددع بدده هددذه املؤسسددات الناشددئة،
والسماح ألبناء اجلاليات اجلزائرية ابملهجر ابالست مار يف اجلزائر.
 ) 2مرون ددة اوي ددل األعم ددال الناش ددئة :تؤه ددل مؤسس ددة "أجلد دراي ف ددانتور" إجن دداز ك ددل عملي ددة مالي ددة تتعلد ددق
ابملسدداهة يف رأس مددال صددناديق االسددت مار املخصصددة للمؤسسددات الناشددئة والقيددام ابالق درتاض بكددل أنواعدده
فيما يفيد نشاطها .وهبذا تكون جنبا إىل جنب داعمة ملهام الصندوق الددوط لتمويددل املؤسسددات الناشددئة،
ال ددذي س دديتميز عمل دده ابملرون ددة وحتم ددل املخ دداطر ،ه ددذه اآللي ددة التمويلي ددة اجلدي دددة س ددتمكن الش ددبا أص د ا
املشاريع من تفادي البنوك .وعن اويل هذا الصندوق فسيتم أساسا من طرف الدولة ،غري أنه يبقا مفتوحا
للقطاع اخلاص والشركات األجنبية الراغبة يف املساهة فيه ماليا ).(AlgeriaVentur
يف األخري؛ ويف إطار تقدمينا لبعن التوصيات ف ن إنشاء مؤسسددة بنظامهددا القددانوين واهليكلد تتددوىل
دعم املؤسسات الناشئة غري كاف لوحده وإن كانت خطوة حمفزة ،ل ألن وضع الن

ال يفيددد أك ددر مددن

تطبيقه ،وما نعنيه هنددا هددو تطبيددق مهددام هددذه املؤسسددة بشددكل قددق نتددائء مرضددية ،وكددذا تفعيددل نظددام الرقابددة
علا أعماهلا بكل شفافية ،من هذه التوصيات:
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 اإلطالق الفعال آللة بدء التشىليل يف اجلزائر ،وضرورة تىليري الذهنيات والتقر من الشبا ؛ تدريب عا املستوى لصاحل موظف املؤسسة من أجل أداء املهام املوكلة علا أحسن وجه؛ نشر برامء التوعية من قبل "أجلرياي فانتور" إلدراك أهية التكنولوجيا والتقنيات اندي ة؛ تعزيز ال قة لدى مسريي املؤسسات الصىلرية واملتوسطة يف جودة خدمات الشركات الناشئة؛ تسهيل اإلجراءات القضائية للمؤسسات الناشئة يف ال حتصيل مقابل اخلدمة من زابئنها تفادايللتعرض إىل اإلعسار ،وإمكانية تكفل مؤسسددة "أجلددرياي فددانتور" بتسددهيل االسددتفادة مددن املصدداريف القضددائية
عند الضرورة ،عن طريق االستعانة بصناديق الدعم املا .
 .5قا مة املراجع:
القوانني:
 -القانون رقم  ،05-07املؤرخ يف  13ماي  ،2007املتضمن القانون املدين،

رع .31

 -القانون رقم  15-04املؤرخ يف  10نوفمع  ،2004املتضمن قانون العقوابت،

رع .71

 -القانون رقم  ،11-90املؤرخ يف  21أبريل  ،1991املتضمن عالقات العمل،

رع .17

 القد ددانون رقد ددم  ،01-88املد ددؤرخ يف  12جد ددانف  ،1988املتضد ددمن القد ددانون التد ددوجيه للمؤسسد ددات العموميد ددةاالقتصادية،

رع .04

 املرسوم التنفيذي رقم  ،356-20املؤرخ يف  30نوفمع  ،2020املتضمن إنشاء مؤسسدة ترقيدة وتسديري هياكدلدعم املؤسسات الناشئة و دد مهامها وسريها وتنظيمها،

رع .73

مواقع االنرتنيت:
.1العربية:
 فطيمة أنوز ،)2018( ،ما هو الفرق بني حاضنات األعمال ،ومسرعات األعمال؟،https://www.alefstartup.com

 اإل اعة اجلزائريدة ،)2020( ،اجلريددة الر يدة :إنشداء مؤسسدة عموميدة لتعزيدز وتسديري هياكدل الددعم للمؤسسداتالناشئةhttps://www.radioalgerie.dz/news/ar/content/204263.html ،

.2األجنبية:
- Algeria venture, Site officiel, https://startup.dz/algeria-venture/
11

